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Kita berada di dalam dunia global yang saling terhubung, sehingga sebuah pesan dari suatu 
negara akan dibagi dan ditafsirkan oleh berbagai orang dengan perspektif yang berbeda. 
Komunikasi kita harus didasarkan pada enam nilai inti yang tertulis dalam anggaran legislatif 
Amnesty International: bersolidaritas internasional, universal dan tak terpisahkan, aksi efektif 
untuk individu, independen dan netral, saling menghargai, dan bercakupan global. 
 
Karena kerja-kerja kita yang bersifat mendesak, seringkali kita berada di bawah tekanan untuk 
menghasilkan materi yang mampu menangkap perhatian, mengejutkan, mengubah pikiran, dan 
menginspirasi aksi lebih lanjut. Komunikasi ini harus mencerminkan nilai-nilai kita. Ide-ide yang 
merubah, bukan yang semakin menguatkan stereotip, prasangka, ketidaksetaraan atau 
diskriminasi.  
 
Panduan ini akan membantu Anda mengidentifikasi momen-momen komunikasi di mana Anda 
memerlukan pendapat dari kawan-kawan lain. Mengingat bahwa Amnesty International hadir 
secara global, terdapat rekan kerja di seluruh penjuru dunia yang siap untuk memberikan 
dukungan dan saran. Tinjauan dari seorang rekan kerja atau sebuah kelompok informal yang 
melibatkan rekan kerja, teman atau pendukung merupakan cara sederhana untuk menghindari 
produk komunikasi yang akan merugikan reputasi organisasi dan komunitas-komunitas yang 
bekerja bersama kita.  
 
Ini merupakan panduan yang hidup dan akan diperbarui ketika diperlukan untuk membantu 
rekan kerja di tim-tim berbeda dan dari berbagai konteks untuk menemukan kesamaan ketika 
membuat materi Amnesty International, baik untuk komunikasi publik atau lainnya. Panduan ini 
juga harus dibagikan dengan para partner, pendukung, instansi dan lainnya yang membantu 
menyebarkan pesan kita atau berbicara mewakili kita. Dokumen ini bisa dibagikan untuk umum.   
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1. SOLIDARITAS INTERNASIONAL  
Anggota Amnesty International datang dari budaya, latar belakang, dan keyakinan yang beragam, 
dengan keinginan yang sama kuatnya untuk mewujudkan dunia di mana semua orang menikmati 
hak mereka tanpa diskriminasi. Kita merupakan sebuah komunitas mendunia yang terdiri dari 
orang-orang yang melihat ketidakadilan sebagai masalah kita semua.  

 

1.1 APAKAH SAYA MEMBERIKAN PANGGUNG UNTUK ORANG BERBICARA, ATAU 
MENGEKSPLOITASI MEREKA UNTUK MENDAPATKAN PERHATIAN? 
Terkadang kita mencoba untuk mengejutkan orang untuk mendapatkan perhatian. 
Apakah taktik kejutan tersebut bisa jadi merendahkan, tidak memanusiakan, atau 
menghina kelompok yang membutuhkan solidaritas kita dan malah memperparah 
situasi? Mengingat bahwa mempergunakan syok sebagai taktik datang dengan resiko 
tersendiri, kita harus berunding dengan orang-orang dari kelompok yang akan 
terpengaruh.  
 

1.2 APAKAH SAYA MENGAJAK UNTUK BERSOLIDARITAS DENGAN ORANG LAIN SEBAGAI 
INDIVIDU YANG SEMUANYA SETARA?  
Pesan kita menitik beratkan pada bagaimana sesama manusia memperlakukan satu 
sama lain. HAM adalah mengenai manusia yang bekerja bersama untuk menjembatani 
perbedaan yang ada dan menunjukkan apa yang mampu kita lakukan bersama, bukan 
tentang memberi pertolongan atau beramal. Berceritalah tentang kemanusiaan yang kita 
punyai bersama, sembari memberikan alternatif bagi perpecahan atau hierarki.  
 

1.3 SUDAHKAH SAYA MEMBIARKAN ORANG TERSEBUT BERBICARA ATAS DIRINYA 
SENDIRI DAN BUKAN MALAH BERBICARA MEWAKILI ORANG TERSEBUT?  
Dalam cerita-cerita terbaik, penutur cerita bukanlah pahlawan. Yang menjadi pahlawan 
adalah tokoh utama dari cerita tersebut. Perhatikan dengan baik: Siapa yang berbicara 
atau menjadi pusat perhatian dalam materi Anda? Peran kita adalah untuk 
mendengarkan suara orang-orang yang haknya dilanggar dan membuat suara tersebut 
terdengar, bukan untuk berbicara atas mereka atau mengagungkan diri kita sendiri. 
Telisik lebih jauh dinamika dan relasi kuasa atau hubungan yang tersirat dari gambar 
dan konten yang disajikan.  
 

1.4 APAKAH SAYA MEREPRESENTASIKAN DIRI SEBAGAI BAGIAN DARI SEBUAH GERAKAN, 
ATAU SEBAGAI SEORANG JURU SELAMAT YANG MENYELAMATKAN ORANG LAIN?  
Cara kita membingkai peran kita dapat secara tidak sengaja memperkuat stereotip dan 
merugikan. Jika kita merepresentasikan diri sebagai juru selamat dan orang-orang yang 
terlibat sebagai korban yang pasif, kita sudah menciptakan hirarki palsu dan 
mengabaikan orang serta kelompok yang terlibat sebagai tokoh atau stereotip belaka, 
bukan manusia yang memiliki kompleksitas. Sebagai sebuah gerakan, orang-orang yang 
bekerja bersama kita merupakan kawan, bukan korban. Menggambarkan kelompok 
tertentu sebagai korban dapat membawa dampak negatif yang berkepanjangan terhadap 
persepsi audiens dan orang yang ingin kita dukung.  
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1.5 SUDAHKAH SAYA MEMINTA PENDAPAT ATAS KONTEN SAYA KEPADA ORANG YANG 
SAYA ADVOKASI? 
Kita mendorong adanya partisipasi langsung dari orang yang terlibat dalam kerja-kerja 
kita. Kita bertanya tentang bagaimana mereka ingin dideskripsikan dan 
direpresentasikan. Sebisa mungkin, mereka harus melihat konten yang kita buat 
sebelum dipublikasi. Anda juga boleh membentuk semacam focus group informal yang 
melibatkan rekan kerja, sekutu dan pemegang kepentingan untuk meninjau ide atau 
konten sebelum publikasi. Ketika ada kritik, carilah cara lain untuk menyampaikan nilai-
nilai kita dengan lebih baik. Dari partisipasi yang lebih intim, bisa terlahir materi yang 
lebih menggugah dan dekat. 

 
 

2. AKSI EFEKTIF UNTUK INDIVIDU 
Apapun yang kita lakukan akan mempengaruhi nasib orang-orang di dunia nyata, baik dari 
kegiatan kampanye,surat, atau upaya mengubah aturan dan kebijakan. Ketika berurusan dengan 
kejahatan berskala masif sekalipun, kita harus tetap ingat bahwa orang itu bukanlah statistik 
belaka. Mereka mempunyai nama. Mereka mempunyai komunitas. Mereka mempunyai sejarah 
tersendiri. Mereka mempunyai kehidupan yang masih berlangsung sekarang. Mereka mempunyai 
masa depan. Dan setiap orang berhak atas keadilan.  

 

2.1. SUDAHKAH SAYA MEMPERLIHATKAN BAGAIMANA KITA BISA MENGUBAH KEADAAN 
MENJADI LEBIH BAIK? 
Kita percaya bahwa keadilan akan menang dan orang-orang mampu membawa 
perubahan. Kita memberdayakan para pendukung kita dan menawarkan mereka solusi 
atau tanggapan yang memerlukan peran mereka, daripada membuat mereka merasa 
bersalah atau tidak cukup mampu. Kita tidak pernah memberikan kritik tanpa 
memberitahu apa yang seharusnya dilakukan. Kita tidak bertindak tanpa panggilan 
untuk beraksi. Berikanlah orang-orang peran dalam membawa perubahan. Kita harus 
mengakui dampak dan perkembangan--sah-sah saja untuk merayakan berbagai 
kemenangan terlepas dari besar atau kecilnya.  
 

2.2. APAKAH SAYA BERNIAT UNTUK  MENAWARKAN AKSI YANG MEMBANGUN, ATAU 
MENYEBABKAN GANGGUAN ATAU KEJUTAN UNTUK MENDAPATKAN PERHATIAN 
BELAKA?  
Kita mencerminkan perasaan yang kita tangkap dari orang di depan kita. Konten 
sarkastik, mencemooh, menyinggung, mengejutkan atau agresif cenderung membuat 
audiens kita merasa sinis dan frustasi. Pesan seperti ini juga beresiko membuat audiens 
menutup diri dari pesan yang kita bawa, atau malah memperkuat pesan yang sebenarnya 
ingin kita lawan. Kita juga harus mengingat bahwa tidak sedikit di antara kita yang pernah 
mengalami berbagai bentuk pelanggaran. Pertimbangkan dengan matang perjalanan 
emosional yang akan dialami audiens setelah terpapar konten yang kita buat. Setelah 
rasa terkejut dan terganggu sudah mulai memudar, rasa dan pikiran seperti apa yang 
ingin kita hadirkan? Terdapat bukti-bukti yang semakin banyak terkait bagaimana 
manusia cenderung lebih mudah mengubah pikiran mereka ketika terdapat emosi 
positif.  
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2.3. APAKAH SAYA BERUSAHA MEMBANGKITKAN RASA KASIH DAN EMPATI UNTUK SESAMA 
MANUSIA, ATAU RASA KASIHAN DAN SIMPATI UNTUK SEORANG KORBAN?  
Kita ingin menggerakkan rasa kemanusiaan yang ada dalam setiap orang. Maka dari itu, 
kita ingin membangkitkan rasa hormat, empati dan rasa kasih ketika bercerita tentang 
orang lain. Gambaran yang kita sampaikan harus memperlihatkan orang-orang dengan 
cerita mereka yang butuh didengar, dan bukan sebagai korban yang tidak berdaya. 
Fokuslah terhadap cerita dan proses dalam mengentaskan masalah dan ketidakadilan, 
daripada proses penaklukan atau penindasan.  
 

2.4. APAKAH SAYA MERAYAKAN SETIAP INDIVIDU, ATAU FOKUS KEPADA SUATU 
STEREOTIP KELOMPOK?  
Komunikasi yang terbaik adalah yang mampu menggeser stereotip dengan menerapkan 
berbagai cara pikir yang berbeda. Kita tidak hanya ingin menantang stereotip dan 
prasangka yang ada, melainkan juga menggantikan mereka dengan berbagai perbedaan 
dan cerita emosional yang membangkitkan rasa kedekatan atau keterhubungan dari 
audiens. Kita ingin orang-orang merasa terhubung dengan satu sama lain sebagai 
sesama manusia yang setara. Kita ingin merobohkan prasangka dan mengubahnya 
menjadi rasa saling menghargai, inklusi, dan empati. Konten yang mengkerdilkan orang-
orang menjadi gambaran-gambaran satu dimensi demi mendapatkan simpati, 
dibandingkan dengan individu kompleks yang mempunyai agensinya masing-masing, 
beresiko menimbulkan dehumanisasi atas orang yang ingin kita dukung.  

 
 

3. UNIVERSAL & TAK TERPISAHKAN  
HAM berlaku dengan sama untuk semua orang, tak peduli ras, jenis kelamin, orientasi seksual, 
identitas gender, agama, etnis, pendapat politik atau lainnya, asal usul negara atau kelas sosial, 
pekerjaan, keturunan, umur, kemampuan, atau status lainnya. Visi kita melibatkan dunia di mana 
setiap orang menikmati HAM.  

 

3.1. APAKAH SAYA MENGGUNAKAN SIMBOL YANG MEMPERSATUKAN, ATAU MEMECAH 
BELAH?  
Kita tidak mendukung atau menentang suatu negara, budaya atau agama tertentu. Kita 
hadir untuk semua orang dan kita percaya pada bersatunya orang-orang dari berbagai 
negara. Walaupun kita tidak akan menyembunyikan simbol tradisional, agama, atau 
nasional dalam narasi dan gambar yang bercerita tentang pengampu hak, simbol-simbol 
tersebut tidak menjadi sorotan utama. Sebagai gantinya, kita berusaha menggunakan 
simbol dan nilai universal yang menekankan kesamaan manusia dan tidak memecah 
belah.  

 
3.2. APAKAH SAYA MENGGUNAKAN SIMBOL-SIMBOL MEMBERDAYAKAN DAN TIDAK 

MEMICU KETAKUTAN ATAU TRAUMA?  
Upayakan untuk menggunakan simbol yang merepresentasikan nilai-nilai dan 
kepercayaan universal yang terkait dengan kamusiaan. Jika Anda menggunakan simbol-
simbol atas apa yang kita tentang seperti jaket pelampung, tali jerat, alat penyiksaan atau 
kurungan, selalu pikirkan arti-arti dari simbol tersebut dalam benak para penyintas, 
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ataupun pesan yang terpicu dalam benak audiens kita. Ketika kita bercerita tentang 
derita, kita harus sangat berhati-hati agar selalu menghargai orang-orang yang terlibat. 
 

3.3. APAKAH SAYA SUDAH MEMPERTIMBANGKAN BAGAIMANA ORANG-ORANG DARI RAS, 
GENDER, BUDAYA, KELAS, DAN LATAR BELAKANG LAINNYA YANG BERBEDA AKAN 
MENANGGAPI KONTEN SAYA? 
Suatu hal yang menghibur di suatu budaya bisa jadi merupakan suatu yang sangat 
menyinggung atau tidak senonoh di budaya lain. Jika ragu, carilah pendapat rekan kerja 
yang mungkin mempunyai pandangan berbeda. Upayakan untuk fokus kepada prinsip-
prinsip universal yang ingin kita promosikan terhadap audiens.  

 
 

4. INDEPENDEN & NETRAL 
Kita bebas dari kepentingan pemerintah, ideologi politik, kepentingan ekonomi, atau agama 
apapun. Kita tidak mendukung atau menentang pemerinta atau sistem politik apapun. Ketika ada 
pelanggaran HAM, kita mendukung korban meraih kembali haknya. Amnesty International bersifat 
netral hanya dalam isu-isu yang berada di luar mandat kita. (Sila merujuk pada Policy Note on 
Impartiality, Independence and Non-Partisanship).  

 

4.1. APAKAH SAYA MENGKRITIK SEBUAH AKSI POLITIS, ATAU POLITISI? 
Mainkanlah bolanya, bukan pemainnya. Bicaralah tentang apa yang seharusnya 
dilakukan para politisi untuk menerapkan nilai-nilai kita. Kritisi kegagalan dalam 
mewujudkan nilai-nilai tersebut. Jangan kritisi orangnya, penampilannya, ataupun 
kemampuannya. Sebagai contoh, kita tidak boleh terlibat dalam mempermalukan tubuh 
orang lain atau body shaming. 

 
4.2. APAKAH SAYA BERPIHAK PADA ORANG-ORANG, ATAU POSISI POLITIK? 

Ini bukan mengenai politik. Ini mengenai HAM. Kita menentang undang-undang tertentu 
atau mengkritik individu tertentu atas perbuatannya yang melanggar hak orang lain, 
namun tidak berpihak dalam permasalahan politik seperti partai apa atau pemimpin yang 
mana yang harus berkuasa atau menang dalam konflik bersenjata. Kita membuka pintu 
dengan lebar terhadap politis agar berlaku dengan sepantasnya. Ada perbedaan yang 
jelas di antara otoritas dan pemimpin tertentu, jika dibandingkan dengan negara atau 
kelompok tertentu secara keseluruhan. Kita harus memahami ini dengan baik.  

 
4.3. APAKAH SAYA SUDAH MEMPERLIHATKAN DENGAN JELAS BAHWA SAYA MENEGAKKAN 

NILAI-NILAI, BUKAN SISTEM POLITIK?  
Nilai-nilai mampu mempersatukan, isu-isu mampu memecah belah. Jangan 
menggunakan istilah yang menyiratkan keterkaitan dengan dan dukungan atau 
pertentangan atas suatu bagian dari spektrum politik. Jangan pergunakan brand 
Amnesty International dalam protes politik dan materi yang berpihak. Hindari istilah yang 
mempunyai muatan politik seperti ‘progresif,’ ‘kapitalisme,’ ‘diktator,’ dan coba gunakan 
istilah-istilah yang sejalan dengan nilai-nila yang kita junjung: ‘kemanusaain,’ ‘solidaritas,’ 
‘keadilan,’ ‘kebebasan,’ dan kebijakan serta hak yang kita inginkan, dan bagaimana 
mereka bisa membantu. (Sila cek lebih lanjut untuk penggunaan kata ‘terrorist’ atau 
‘terorisme’.)  
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5. SALING MENGHARGAI 
Amnesty International percaya bahwa setiap orang pantas untuk memperlakukan satu sama lain 
sebagaimana mereka ingin diperlakukan. Kita memperagakan perilaku yang menghargai sesama 
dan bermartabat, selayaknya yang ingin kita lihat dari perilaku orang lain.  
 

5.1. APAKAH SAYA SUDAH MENGHARGAI SEMUA ORANG DALAM KONTEN SAYA? 
Mengingat bahwa kita ingin melihat semua orang diperlakukan dengan baik, kita tidak 
pernah boleh, dalam posisi yang berotoritas, mempraktekkan perilaku yang tidak kita 
dukung, meskipun untuk tujuan lawakan dan parodi sekalipun.  

 

5.2. SUDAHKAH SAYA MEMASTIKAN BAHWA SAYA TIDAK MELAKUKAN OBJEKTIFIKASI, 
MEMPERGUNAKAN GAMBAR YANG MENGANDUNG KEKERASAN ATAU MATERI SEKSUAL 
TANPA ALASAN? 
Fotografi yang kita praktekkan harus jelas, seimbang, dan tidak sensasional belaka. Jika 
Anda menggunakan gambar yang mengandung muatan kekerasan, seksual, atau konten 
lainnya yang menunjukan pelanggaran, pikirkan kembali tujuan konten tersebut. Apakah 
Anda menggunakan konten tersebut untuk memberi kejutan atau rasa akan dilanggarnya 
hak seseorang, atau karena konten tersebut memang butuh untuk diperlihatkan kepada 
publik? Hati-hati akan resiko atas adanya perilaku pelanggaran yang meniru pelanggaran 
yang dipertunjukkan dan atas menguatnya stereotip yang ada. Walaupun suatu peristiwa 
terjadi, tidak berarti kita harus mempertontonkan peristiwa tersebut tanpa strategi yang 
jelas terkait cara mengatasi atau melahirkan perilaku yang berbeda.  

 

5.3. APAKAH SAYA MENGGUNAKAN HUMOR UNTUK MEMBAWA RASA SENANG, ATAU 
MEMPERTONTONKAN DERITA ORANG LAIN? 
Humor adalah alat yang efektif untuk melahirkan koneksi emosional dan 
memperkenalkan ide atau pandangan baru. Namun, humor selalu dilandasi budaya, 
sehingga bersifat sangat subjektif. Selalu cek kembali bagaimana orang dengan latar 
belakang berbeda menanggapi humor tersebut. Dalam lingkungan media global yang 
mendorong konten ke penjuru dunia dalam hitungan detik dan memperbolehkan konten 
tersebut untuk muncul kembali bertahun-tahun setelahnya, mengetahui resiko yang 
dibawa konten menjadi sangat penting, baik itu bisa menyinggung, tidak menghargai, 
atau menghadirkan trauma orang-orang yang terkendala dalam pemenuhan hak mereka.  

 

5.4. APAKAH PENGGUNAAN HUMOR SAYA MEMBUAT KONTEN TERASA MENJADI DEKAT DAN 
TERHUBUNG DENGAN ORANG LAIN, ATAU MEREMEHKAN SUATU PENGALAMAN? 
Tertawalah dengan orang lain, bukan menertawakan orang lain. Pastikan bahwa 
pengampu hak memang memiliki humor yang serupa dan memahami dengan baik 
dampak humor tersebut. Untuk menghindari lelucon yang tidak pantas, pergunakan 
humor untuk menangkap inti dari sebuah masalah dengan cara, nada, atau perspektif 
yang tidak terduga dan untuk memperkenalkan gagasan-gagasan baru yang senada 
dengan kehormatan dan martabat. Pergunakan humor untuk mengajak orang lain agar 
berpartisipasi dalam nilai-nilai yang kita junjung dan membuka pikiran terhadap 
perspektif yang berbeda. Jika strategi kita mengharuskan adanya ‘pukulan tinju,’ tinjulah 
ke atas, tidak ke bawah.  
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5.5. APAKAH SAYA SUDAH MEMPUNYAI IZIN DAN PERSETUJUAN ATAU CONSENT ATAS 
GAMBAR YANG SAYA GUNAKAN? 
Untuk menjadi penyambung lidah para pembela HAM dan mendukung gerakan global 
ini, kita berupaya untuk menggunakan foto-foto orisinil dari kerja kita, bukan dari internet 
secara suka-suka. Jangan pernah gunakan gambar dan foto tanpa persetujuan hak 
kepemilikan dan consent dari pihak terkait. Hati-hati dalam mempergunakan gambar 
anak-anak. (Sila merujuk pada Informed Consent Policy (DOC 10/8305/2018). 
Pertanyaan bisa dirujuk kepada consent@amnesty.org)  

 
 

6. CAKUPAN GLOBAL 
Kita berkomitmen untuk membela HAM di semua negara. Orang-orang yang kita bela berada di 
bawah berbagai bentuk pemerintahan, di mana sebagian mendapatkan liputan dari media dan 
sebagian lainnya diabaikan oleh kebanyakan. Kita tidak membanding-bandingkan keadaan 
antarnegara atau negara mana yang menderita perihal HAM.  

 

6.1. APAKAH SAYA SUDAH BERBICARA MELALUI KACAMATA NILAI-NILAI KITA TERHADAP 
DUNIA? 
Jangan gunakan sudut pandang orang yang kita tidak setujui nilainya, walaupun kita 
bermaksud mengkritik mereka. Setiap bentuk komunikasi harus dipergunakan sebagai 
kesempatan untuk mempromosikan cara pandang Amnesty International yang 
mengedepankan kemanusiaan, bagaimana kita semua adalah sesama manusia, dan 
bagaimana kita harus memperlakukan satu sama lain dengan layak. Jika bukan kita yang 
memperagakan perilaku dan dunia yang ingin kita wujudkan, siapa lagi? 
 

6.2. SUDAHKAH SAYA MEREFLEKSIKAN KEBERAGAMAN MASYARAKAT KITA DAN 
KOMUNITAS DENGAN ISU HAM YANG MENJADI FOKUS KITA?  
Selalu pertimbangkan siapa yang kita tempatkan sebagai pusat perhatian di materi-
materi komunikasi kita. Siapa yang menonjol dan mengapa? Siapa yang berbicara untuk 
siapa? Pengalaman seperti apa yang menjadi landasan dalam bercerita dan untuk tujuan 
apa? Siapa yang kira-kira terabaikan? 
 

6.3. APAKAH SAYA SUDAH MENUNJUKKAN ALTERNATIF UNTUK KETIDAKSETARAAN DAN 
PRASANGKA YANG ADA? 
Tujuan dari meningkatkan kesadaran mengenai pelanggaran HAM tidak mampu menjadi 
alasan atau justifikasi untuk proses yang menguatkan prasangka dan ketidaksetaraan. 
Menentang, dibandingkan dengan mempergunakan, stereotip dan menitikberatkan 
suara dari kelompok terdampak adalah cara-cara utama untuk menghindari proses yang 
malah melipatgandakan ketidaksetaraan.Terlepas dari itu, melihat secara kritis konten 
yang kita buat menjadi sangat penting. Seberapa representatif konten tersebut atas 
keberagaman kelompok-kelompok yang terdampak sebuah isu atau masyarakat pada 
umumnya? Apakah kita secara langsung memberikan privilese terhadap suara atau 
kelompok tertentu? 
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6.4. APAKAH SAYA MENGGESER STEREOTIP YANG BERBAHAYA, ATAU MENGULANGINYA? 
Untuk menciptakan perubahan yang berjangka panjang, kita harus mengubah cara 
pandang orang-orang. Inilah waktunya untuk mengubah pemahaman akan relasi kuasa 
yang menindas perempuan dan kelompok LGBTI di segala penjuru dunia. Daripada 
mengulangi (untuk tujuan parodi sekalipun) stereotip dan prasangka yang menguatkan 
relasi kuasa yang bermasalah, doronglah representasi atas peran dan kehidupan yang 
beragam. Bahkan, stereotip yang menggambarkan seorang subjek dalam posisi yang 
meraup simpati bisa berdampak buruk dalam jangka waktu yang lebih lama jika dipakai 
secara semena-mena atau tanpa konteks tambahan yang menyoroti perbedaan. 
Menggambarkan perempuan sebagai kelompok yang terlahir dengan kepandaian 
merawat dan bersifat emosional, misalnya, bisa menjadi bermasalah. 
 

6.5. SUDAHKAH SAYA MENGHARGAI KECERDASAN AUDIENS? 
Komunikasi bisa menjadi populer tanpa menjadi populist, sederhana tanpa terlalu 
menyederhanakan, dan cerdas tanpa menjadi akademis. Walaupun kita memang perlu 
menceritakan kisah-kisah yang menarik bagi dan mampu dipahami oleh audiens kita, 
jangan berasumsi bahwa Anda perlu menggunakan pendekatan media seperti tabloid. 
Daripada memberitahu audiens Anda bahwa Anda ‘prihatin,’ ‘mencemaskan,’ atau 
‘menyambut’ suatu hal, paparkan mengapa Anda merasa seperti itu dan soroti nilai-nilai 
yang dipertaruhkan.  


